
 
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑. อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.๑ นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นายวิจารย์ สิมาฉายา รองประธานอนุกรรมการร่วม 
๑.๓ นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล  ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ นางสาวสริญญา อติแพทย์ อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑.๕ นายเสกสรร ศิริกุล อนุกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.๖ นายศุภกร ภัทรวิเชียร อนุกรรมการ 
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม 

๑.๗ นางภาวิณี โกษา อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน 

๑.๘ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

๑.๙ นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา อนุกรรมการ 
รองอธิบดีกรมอนามัย 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๑๐ ศาสตราจารย์ อ านาจ วงค์บัณฑิต อนุกรรมการ 
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข อนุกรรมการ 
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อนุกรรมการ 
๑.๑๓ นางสาวลดาวัลย์ ค าภา อนุกรรมการ 
๑.๑๔ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ อนุกรรมการ 
๑.๑๕ นายสันติ บุญประคับ อนุกรรมการ 
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๑.๑๖ นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม อนุกรรมการ 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๑.๑๗ นายธงชัย บุณยโชติมา อนุกรรมการ 
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๑.๑๘ นางสาวเบญจมาส โชติทอง อนุกรรมการ 
ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๑.๑๙ นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ 
ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย 

๑.๒๐ นางชุลีพร บุณยมาลิก อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๒๑ นางกานดา ปิยจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒๒ นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๒๓ นายพงษ์ศักดิ์ เอ้ือสุวรรณา  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดภารกิจ 
๒.๒ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดภารกิจ 
๒.๓ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ติดภารกิจ 
๒.๔ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว ติดภารกิจ 
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ติดภารกิจ 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
กระทรวงพลังงาน 
๓.๑ นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย 
๓.๒ นายทชากร หอมหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  ส านักนโยบายและแผน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๓ นางสาวภสสร สวามสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓.๔ นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๓.๕ นายคณาธิป รัตนชู เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ 
๓.๖ นางเพ็ญรักษ์ เพ็งสมบัติ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๗ นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๓.๘ นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ 
๓.๙ – ๓.๑๗  เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และน าเวียนคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประธานอนุกรรมการ (นายปีติพงศ์ 
พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ขอเพ่ิมเติมเรื่อง ข้อสังเกตในที่ประชุมเกี่ยวกับกรอบการด าเนินงานตามคู่มือ SEA ว่า ควรมี
ค าอธิบายไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ว่า คู่มือเป็นเพียงกรอบในการด าเนินงาน ส่วนความเหมาะสมในพ้ืนที่ แผนงาน 
หรือนโยบายในแต่ละเรื่องย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ/นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ซึ่งหาได้ในแต่ละ
ประเภทหรือช่วงเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันในทุกกรณี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในหน้า ๑๔ ข้อ ๒.๑  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้รายงานที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ประธานคณะท างานพัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (รศ. สุทิน อยู่สุข) ได้มีการ
หารือร่วมกับ รองประธานคณะท างานฯ (นายสันติ บุญประคับ) นางสาวลดาวัลย์ ค าภา และฝ่ายเลขานุการ
ร่วม (สศช. และ สผ.) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) SEA ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการปรับปรุง สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ การปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอต่อการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๑.๑.๑ ปรับปรุงค านิยามของ SEA ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เป็น “กระบวนการที่เป็นระบบ
เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน  โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” 



-๔- 
 

๑.๑.๒ ปรับปรุงและเพิ่มเติม แผน/แผนงานที่ควรท า SEA ดังนี้ 

๑) รายสาขา ปรับจาก “แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม” เป็น แผนพัฒนา
พลังงาน และ แผนพัฒนาปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ 

๒) เชิงพื้นที่ ปรับจาก “แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม” เป็น แผนพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

๓) แผนหรือแผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ปรับจาก “แผนหรือแผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่” เป็น แผนหรือแผนงาน รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ 

๑.๑.๓ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ท าการศึกษา SEA โดยเพ่ิมเติมว่า ในระยะต่อไป ศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สามารถเพ่ิมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นสาขาย่อยใน
สาขาสิ่งแวดล้อมได้เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ท าการศึกษา SEA 

๑.๑.๔ ปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าและพิจารณา SEA ดังนี้ 

๑) เมื่อหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน ได้จัดท าแผนหรือแผนงานพร้อมท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบาย และคณะรัฐมนตรี 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณี  

(๑) กรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือประกอบการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ซึ่งมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน แล้วจึงเสนอให้
คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาแผนงานหรือโครงการในพ้ืนที่
หรือในสาขาดังกล่าว 

(๒) กรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีคณะกรรมการ
ระดับนโยบายเชิงพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบายเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน  แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา 
แล้วแต่กรณ ี

(๓) กรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่หรือรายสาขา ซึ่งไม่มี
คณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี 

๒) การติดตามประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  

(๑) การติดตามประเมินผลแผนหรือแผนงานและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ซึ่งได้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยต้องประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น ๆ รวมทั้งตั้ง
งบประมาณและจัดบุคลากรเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับ
นโยบายที่รับผิดชอบแผน/แผนงาน นั้นทราบ 
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(๒) การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่จัดตั้ง
โดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ท าการติดตามประเมินผลการจัดท าและการด าเนินงานตาม
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๑.๒ การปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... สรุปได้ดังนี้ 

๑.๒.๑ บทน า  

๑) ปรับเพิ่มเติมเกริ่นน า ดังนี้ “โดยที่เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. เห็นชอบกับข้อเสนอการ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

๒) ปรับปรุงค านิยาม SEA ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA 

๑.๒.๒ หมวด ๑ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๑) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยเพิ่มเติมรายชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒) เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ดังนี้  ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 

๓) ปรับปรุ งและเพิ่ ม เติ มอ านาจหน้ าที่ เรื่ อ งการติ ดตามประเมินผลของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบายในการด าเนินการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

(๒) เสนอแนะประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามระเบียบนี้ 

(๓) ติดตาม และประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

๔) เพิ่มเติมบทบาทของ สศช. ในการติดตามประเมินผล SEA โดยให้ สศช. รวบรวม
ผลการติดตามประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนหรือแผนงานของแต่ละ
หน่วยงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๑.๒.๓ หมวด ๒ การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๑) ปรับปรุงประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท า SEA ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) 
ข้อเสนอการจัดท า SEA 

๒) เพิ่มเติม การก าหนดหรือปรับปรุงประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งต้องท า SEA นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก าหนด 

๓) เพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้ท าการศึกษา SEA โดยหน่วยงานหรือที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้
ศึกษาและจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต้องประกอบด้วยคณะผู้
ศึกษาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้นๆ โดยให้หน่วยงานของ
รัฐก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวของที่ปรึกษาไว้ในการก าหนดขอบเขตของงานด้วย 

๔) เพิ่มเติม กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน โดย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียบนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน ให้รายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ หรือคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป 

๑.๒.๔ หมวด ๓ การพิจารณาและก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ปรับปรุงแนวทางการพิจารณา SEA โดยคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA 

๑.๒.๕ หมวด ๔ การติดตามประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ปรับปรุงแนวทางการติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจนมากข้ึน ดังนี้ 

๑) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน
หรือแผนงาน ซึ่งได้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยต้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น ๆ รวมทั้งตั้งงบประมาณและจัดบุคลากรเพ่ือติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบแผนหรือแผนงาน นั้นทราบ 

๒) ผลการติดตามประเมินผล ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเสนอต่อ กพย. และ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแล้ว ดังนี้ 
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๒.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๒.๑.๑ ควรพิจารณารวมรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการพิจารณาก าหนดประเภทของ
แผน/แผนงาน ที่ควรด าเนินการจัดท า SEA ข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ ไว้ในข้อเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่
กล่าวถึงการจัดท า SEA ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เหมือนกัน แล้วจึงกล่าวถึงในประเด็นของ
การท างานในระยะถัดไป 

๒.๑.๒ ควรปรับปรุงการแบ่ งแผน/แผนงานที่ควรท า SEA ใหม่  โดยในรายสาขา ให้
ประกอบด้วย แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม และแผนพัฒนาทรัพยากรแร่ เพ่ือความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และแก้ไข การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

๒.๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าและพิจารณา SEA  

๑) ควรระบุผู้รับผิดชอบจัดท า SEA ให้ชัดเจน กรณีมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามท่ีก าหนดไว้  

๒) ควรแก้ไขรายละเอียดเรื่องขั้นตอนการน าเสนอ SEA ให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือ
พิจารณาให้ชัดเจน โดยควรแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีที่มีคณะกรรมการระดับนโยบาย รายสาขา 
หรือระดับพ้ืนที่รับผิดชอบและมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ โดยตรง ให้เสนอแผน/แผนงานที่ได้จัดท า SEA ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ และ ๒) กรณีไม่มีคณะกรรมการที่มีอ านาจอนุมัติเรื่องดังกล่าว ให้เสนอแผน/แผนงาน
ที่ได้จัดท า SEA ต่อ กพย. เพ่ือพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี)  

๒.๑.๔ ควรปรับปรุงรายละเอียดในกลไกเชิงสถาบันที่รองรับการด าเนินงานของ SEA ให้มี
ความชัดเจน ระหว่าง ผู้จัดท า SEA (หน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน) และผู้ พิจารณา/อนุมัติ  SEA 
(คณะกรรมการระดับนโยบายต่างๆ/ คณะรัฐมนตรี ) ตลอดจน ปรับผังกลไกขับเคลื่อน ให้มีความชัดเจนและ
ท าความเข้าใจได้ง่าย 

๒.๒  (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
พ.ศ. . . . . 

๒.๒.๑ ควรปรับปรุงค านิยาม ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ “คณะกรรมการระดับนโยบาย” 
ให้มีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ดังนี้ 

๑) “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้จัดท าแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 

๒) “คณะกรรมการระดับนโยบาย”หมายถึง คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ หรือ
คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒ ควรเพ่ิม ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือผู้แทน  ใน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ครอบคลุมในมิติ
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ทางสังคมด้วย และเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใด
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๒.๓ ในการก าหนดประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ไว้ใน (ร่าง) ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ ควรจะต้องมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า 
SEA ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา SEA ของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ิมเติมด้วย 
นอกจากนั้น ควรพิจารณาเพ่ิมเติมแผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่ แผน/แผนงานที่จัดท าเพ่ือความ
มั่นคงของประเทศในด้านการทหารเพ่ือการป้องกันประเทศและแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ตามท่ีปรากฎอยู่ใน (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA  

๒.๒.๔ ควรพิจารณาความเหมาะสมของการออก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า 
SEA ที่มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็น
ผู้ด าเนินการ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันด าเนินการภายใต้ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ควรหารือความ
เป็นไปได้ในการเพ่ิมประเด็น SEA ไว้ใน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดังกล่าว  

๒.๓ ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของค าว่า “แผนหรือแผนงาน ในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ หรือ
โครงการขนาดใหญ่” ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตลอดทั้งใน (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่ งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พ.ศ. . . . .  

๓. มติที่ประชุม 

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงเพ่ิมเติม (ร่าง) 
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ เพิ่มเติมค าน า โดยมีรายละเอียดเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทาง SEA รวมทั้งระบุให้
ชัดเจนว่า แนวทาง SEA นี้ เป็นเพียงกรอบการด าเนินงาน SEA ตามหลักการพ้ืนฐานโดยทั่วไป การน าไป
ประยุกต์ใช้จริงขึ้นอยู่กับบริบทของนโยบาย แผน และแผนงาน ที่ท าการประเมินนั้น ๆ 

๑.๒ ปรับปรุงค านิยามของ SEA ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA 
โดยชี้ ให้ เห็นว่า การจัดท า SEA จะได้มาซึ่งข้อเสนอทางเลือกที่ เหมาะสม ที่จะสามารถใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจก าหนด ทั้งนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งสรุปค านิยาม ได้ว่า “SEA เป็นกระบวนการที่
เป็นระบบเพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน  โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
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สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

๑.๓ ย้ายตารางตัวชี้วัดเฉพาะที่ได้จากการทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ มาไว้ภาคผนวกท่ี ๒ 

๑.๔ เพิ่มเติมบทอภิธานศัพท์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อค าศัพท์เฉพาะทางวิชาการ เช่น การมี
ส่วนร่วม (Participation) ทางเลือก (Alternative) ผลกระทบข้ามเขตแดน (Transboundary impact)  
เป็นต้น 

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๒.๑ ผู้แทน TDRI (นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เห็นว่า ในแนวทาง SEA ควรมีการระบุถึงแนว
ทางการวิเคราะห์ผลกระทบสะสม ซึ่งเป็นจุดเด่นส าคัญของการน า SEA มาใช้ในการประเมินแผน/แผนงานด้วย 
ทั้งนี้ ประธานคณะท างานพัฒนาการจัดท า SEA และคณะท างานจัดท าแนวทาง SEA (รองศาสตราจารย์ สุทิน 
อยู่สุข) ชี้แจงว่า ในกระบวนการประเมินทางเลือกของ SEA เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น จะมีการ
พิจารณาผลกระทบทั้งหมดของแผน/แผนงาน ซึ่งรวมถึงผลกระทบสะสมไว้ด้วยแล้ว 

๒.๒ ควรปรับรูปแบบการเขียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-Benefit 
Analysis: CBA) ในหน้า ๕๔ โดย ๑) ควรนิยาม CBA ตามค านิยามที่เป็นมาตรฐาน และ ๒) ควรระบุเพ่ิมเติม
ว่า ในการประเมินผลกระทบด้วยเครื่องมือ CBA นั้น สามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ได้ทั้งที่เป็น
รูปของตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นตัวเงิน ควรค านึงถึงวิธีดังต่อไปนี้ (๑) การประเมินมูลค่าด้วย
วิธีทางตรง และ (๒) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม หรือปรับให้เหลือแต่หัวข้อ ไม่ต้องมีรายละเอียดของ
เครื่องมือและเทคนิคแต่ละประเภท 

๓. มติที่ประชุม 

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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